Til Byrådet
På vegne af Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet fremsendes jf. budgetaftalens
tekst ”at fremtidige skole- og dagtilbud skal tilpasses strukturelt og organisatorisk fra skoleåret
2017/2018”, ændringsforslag til ny bæredygtig struktur på skole- og dagtilbudsområdet.

Skoleområdet


Organisering i partnerområder, herunder lukning af skolematrikler
A, DF og Ø indstiller,
 at de fire partnerområder, som vi kender i dag fortsætter med selvstændige
skoler med egne bestyrelser
 at Skallebølle Skole nedlægges - skoledistriktet lægges sammen med
Vissenbjerg Skoles skoledistrikt
 at Dreslette Skole nedlægges - skoledistriktet lægges sammen med Haarby
Skoles skoledistrikt
 at landsbyordninger fortsætter uændret
 at Salbrovad skolen fortsætter under forudsætning af, at den ifm.
elevtalsopgørelsen den 5. september 2019 (dato hvor elevtal tælles op) har et
elevtal på 100 elever i almendelen
 at der etableres fælles ledelse på Assens og Salbrovad skolen. Begge skoler
fortsætter selvstændige skoler, med egne bestyrelser.
 at vi har en målsætning om, at skolerne i Assens Kommune skal have et elevtal
på mindst 100 elever i almendelen - for at være økonomisk og fagligt
bæredygtige. Hvis skoler når denne nedre grænse vil byrådet træffe
beslutninger om evt. strukturændringer.



Udpegning af overbygningsskoler
A, DF og Ø indstiller
 at overbygningen bevares på Ebberup skole,
 at overbygningsklasserne på Tommerup skole og Tallerup skolen samles på
Tallerup skolen. Implementeringen heraf skal af hensyn til elevernes
færdiggørelse af skolegangen foregå over tre skoleår med opstart 1. august
2017. Såfremt hensynet til eleverne taler herfor kan vicedirektøren træffe
beslutning om eventuelt kortere implementering.



Udpegning af skoler med LKT-klasser.
A, DF og Ø indstiller
 at LKT-klassen 0-6. kl. fortsætter med 10-12 elever på Salbrovad skolen,
 at der etableres LKT-klasse 0.-6.kl. med 10-12 elever på Vissenbjerg Skole,
 at Børne- & Uddannelsesudvalget gennemfører et serviceeftersyn af kommunens
inklusionsindsats
 at Pilehaveskolen fortsætter som selvstændig skole,
 at BUU undersøger om skoledelen på Brahesholm med fordel kan placeres under
Ungdomsskolen
 at ansvaret for skoledelen på Helhedsskolen i Flemløse placeres under
Glamsbjergskolen.



Ledelse & samarbejde i partnerområdet på skoleområdet
A, DF og Ø indstiller,
- at Børne- & Uddannelsesudvalget udarbejder kommissorium for
partnerområdernes udviklingsplan, som bl.a skal indeholde:
o forventninger til partnerområdets overbygningsskoler om samarbejde om
fælles fagdage og/eller valgfag på tværs skolerne. Dette for at sikre en
løbende progression i forhold til at få flere elever gennem en
ungdomsuddannelse.
o et større udvalg af fag, der tilgodeser elevernes forskellige interesser og
muligheder.
o en styrket udnyttelse af reformens intentioner om den åbne skole
o et løbende arbejde med, hvordan implementeringen af børne- og
familieafdeling Assensmodel styrkes i partnerområdet

-



at hvert partnerområde inden 1. januar 2018 udarbejder en udviklingsplan for,
hvordan de vil arbejde med kommissoriets indhold og forventninger.
at udviklingsplanen skal indarbejdes i kvalitetsaftale
at administrationen umiddelbart efter vedtagelsen af ny skole- &
dagtilbudsstruktur udarbejder en ændret model for tildeling af ledelsestid på
skole- og SFO området med henblik på opstart 1. august 2017.
Ledelsesbudgettet til skole og SFO reduceres herved med kr. 3,2 mio *.
at der, blandt partnerområdets skoleledere, udpeges en koordinerende leder,
der får et særligt forpligtende ansvar for at koordinere og facilitere det udvidede
samarbejde mellem skolerne i partnerområdet. Dette finansieret af budgettet til
ledelse på skole og SFO



MED-struktur og TR-struktur
A, DF og Ø indstiller,
 at der ikke ændres på eksisterende struktur.



Principper for frit skolevalg og klassedannelser.
A, DF og Ø indstiller,
 at lovgivningens udgangspunkt om frit valg fortsat følges



Fremtidig befordring af elever til og fra skole
A, DF og Ø indstiller,
 at de foreslåede ændringer til struktur som udgangspunkt holdes inden for det
udarbejdede forslag til transport i høringsmaterialet.

Dagtilbudsområdet:


Organisering af dagtilbud i partnerområder, herunder eventuel lukning af
eksisterende dagtilbud
A, DF og Ø indstiller,
 at de fire partnerområder, som vi kender i dag, fortsætter uden, at der etableres
yderligere fælles ledelse mellem områdeinstitutionerne
 at Børne- & Uddannelsesudvalget udarbejder kommissorium for
partnerområdernes udviklingsplan
 at hvert partnerområde inden 1. januar 2018 skal udarbejde en udviklingsplan
for et udvidet samarbejde om faglige og administrative opgaver.
 at udviklingsplanerne indarbejdes i kvalitetsaftalen
 at administrationen udarbejder en ny model for fordeling af ledelsestiden på
dagtilbudsområdet, hvor budgettet til ledelse er reduceret med kr. 1,3 mio *
 at der, blandt partnerområdets områdeledere, udpeges en koordinerende leder,
der får et særligt forpligtende ansvar for at koordinere og facilitere det udvidede
samarbejde mellem dagtilbud og dagtilbud i landsbyordningerne i
partnerområdet
 at Bøgedal og Den røde Æske nedlægges,
 at Bøllehuset indgår i Børnehusene i Vissenbjerg
 landsbyordninger fortsætter uforandret


Organisering af dagplejen
A, DF og Ø indstiller,
 at dagplejen forsætter som selvstændig enhed med egen leder, bestyrelse og
budget
 at dagplejen indgår i det forpligtende koordinerede samarbejde i
partnerområderne



Ledelse på hver enkelt institution samt MED- og TR-struktur
A, DF og Ø indstiller,
 at der ikke ændres på eksisterende struktur

Fælles for skole- & dagtilbudsområdet:


Driftsøkonomi forbundet med beslutning om fremtidens struktur på skoleog dagtilbudsområdet
A, DF og Ø indstiller
 at de i budgettet indarbejdede besparelser med samlet årsvirkning på 3,5
mio.kr. i 2017, 6,1 mio.kr. i 2018 og 10,1 mio.kr. i 2019 og frem, udmøntes ved
reduktion i lønudgifter til lederlønninger med 4,577 mio. kr., reduktion i
driftsudgifter fra lukkede skoler med 2,052 mio. kr. samt reduktion i tilskud pr.
barn svarende til kr. 313 pr 1/8 2017- og kr. 177 i 2018 - og kr. 1.177 pr. barn i
2019 og frem.
 tillige flyttes der 1,26 mio. kr. fra skoleområdet til kollektiv trafik
(skolebuskørsel).
 den samlede reduktion udgør 11,132 mio. kr., hvorfor der tilbageføres 1,032
mio.kr.



Fremtidig brug af nedlagte skole- og dagtilbudsmatrikler - herunder
særligt foreningers/aktive medborgeres brug af lokalerne
A, DF og Ø indstiller
 at ledigblevne bygninger jf. budgetforliget indtil videre forbliver på kommunale
hænder, for at tilgodese idræts- og kulturforeningers nuværende brug.
 de nedlagte bygninger forbliver i Børne- & uddannelsesområdets regi og ændrer
først anvendelse, når der er vedtaget en plan og et eventuelt renoveringsbudget
herfor



Afledt anlægsøkonomi
A, DF og Ø indstiller,
 at der er stor fokus på renoveringen af Tommerup Skole og der inden
budgetforhandlinger i 2017 foreligger en ny renoveringsplan.
 At der udarbejdes en beskrivelse af behov af udbygning eller alternative
løsninger, der sikrer et tidssvarende ungemiljø og tillige imødekommer den
rullende start af den samlede overbygning på Tallerupskolen
 anlægsstoppet som besluttet af Byrådet 29. juni 2016 ophæves pr. 1. marts
2017



Ansættelsesstop besluttet af Byrådet den 29. juni 2016:
A, DF og Ø indstiller,
 at ansættelsesstoppet på ledelsesområdet ophæves

* Ovenstående model lever op til de i budgetaftalen besluttede måltal. Siden budgetaftalens
indgåelse har Assens Kommune fået tildelt 12,8 mio.kr. i særtilskudsmidler til kommuner med
vanskelige økonomiske vilkår. Derfor fremsender A, DF og Ø en sag til Børne- &
Uddannelsesudvalget med titlen ’Børnepakken’ omhandlende:
- finansiering og understøttelse af en længere implementerings-periode af ny ledelsestildeling
på både skole- og dagtilbudsområdet (1 mio)
- Særlige opgaver - Assensskolen (1,5 mio)
- 0.-6. års området i Assens (1,2 mio)
- Reduktion pr barn nulstilles i skoleåret 2017/18 (1,6 mio)

